


 صليويكيف يتوضأ املسلم 

  الباب األول
   النيب  وضوء صفة  

  
   يف الوضوء هديه :  -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم 

 صلى ورمبا ،أحيانه غالب يف صالة لكل يتوضأ  كان
 وبأزيد تارةً وبثلثيه تارةً دِّباملُ يتوضأ وكان ،واحد بوضوء الصلوات

  .وثالث أوقيتني إىل يبالدمشق أواق أربع حنو وذلك ،تارة منه
 من أمته رحيذِّ وكان ،الوضوء ملاء اصب الناس أيسر من وكان 

: وقال الطهور يف ىعدَّتي من أمته يف يكون أنه وأخرب ،فيه اإلسراف
 ومر .»املاء وسواس فاتقوا ؛الوهلان :له يقال اشيطاًن للوضوء إن«

 يف وهل: فقال .»املاء يف تسرف ال«: فقال يتوضأ وهو سعد على
   .»جار هنر على كنَت وإن ،نعم«: لقا؟ إسراف املاء

 ويف ،اثالثً اوثالثً ،مرتني ومرتني ،مرة مرة توضأ أنه عنه وصح 
 ويستنشق يتمضمض وكان ،اثالثً وبعضها مرتني األعضاء بعض
 املضمضة بني يصل وكان ،بثالث وتارة ،بغرفتني وتارة ،بغرفة تارة

 يف ميكن وال ،ألنفه ونصفها لفمه الغرفة نصف فيأخذ ؛واالستنشاق
 الفصل فيهما فيمكن والثالث الغرفتان وأما ،هذا إال الغرفة

 ،بينهما الوصل كان وسلم عليه اهللا صلى هديه أن إال ؛والوصل
 صلى اهللا رسول أن زيد بن اهللا عبد حديث من الصحيحني يف كما
 ذلك فعل .واحدة كف من واستنشق متضمض« وسلم عليه اهللا
 أصح فهذا .»غرفات بثالث واستنثر متضمض«: لفظ ويف .»ثالثا
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 املضمضة بني الفصل جيئ ومل ،واالستنشاق املضمضة يف روي ما
 بن طلحة حديث يف لكن ،البتة صحيح حديث يف واالستنشاق

 املضمضة بني يفصل  النيب رأيت: جده عن أبيه عن مصرف
 وال ،جده عن أبيه عن طلحة عن إال يروى ال ولكن ،واالستنشاق

 اليمىن بيده وسلم يستنشق عليه اهللا صلى وكان .صحبة جلده يعرف
  .اليسرىيده ب ويستنثر

 حيمل وعليه ،ويدبر بيديه يقبل وتارة ،كله رأسه ميسح وكان 
 يكرر مل أنه والصحيح .»مرتني برأسه مسح«: قال من حديث
 ،الرأس مسح أفردو األعضاء غسل كرر إذا كان بل ،رأسه مسح

 عدا ما بل ؛البتة خالفه  عنه يصح ومل ،صرحيا عنه جاء هكذاو
 .ثالثا ثالثا توضأ: الصحايب كقول صريح غري صحيح إما :هذا

 كحديث :صحيح غري صريح وإما .مرتني برأسه مسح: وكقوله
: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عمر عن أبيه عن البيلماين ابن
 .»اثالثً برأسه ومسح«: قال مث .»اثالثً كفيه فغسل توضأ من«

 األب كان وإن ،فانمضعَّ وأبوه البيلماين وابن ،به حيتج ال وهذا
 اهللا صلى أنه داود أبو رواه الذي عثمان وكحديث .حاال أحسن
 عثمان أحاديث: داود أبو وقال .»ثالثا رأسه مسح«: وسلم عليه

 يف عنه يصح ومل ،مرة الرأس مسح أن على تدل كلها الصحاح
 إذا كان ولكن ؛البتة رأسه بعض سحم على اقتصر أنه واحد حديث
  .العمامة على لكمَّ ناصيتهعلى  مسح
 اهللا رسول رأيت«: داود أبو رواه الذي أنس حديث فأما 
 من يده فأدخل ،قطرية عمامة وعليه يتوضأعليه وسلم  اهللا صلى
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 مقصود فهذا .»العمامة ينقض ومل رأسه مقدم فمسح العمامة حتت
 الشعر مسح يستوعب حىت عمامته ينقض مل  النيب أن به أنس
 شعبة بن املغرية أثبته وقد ،العمامة على التكميل ينف ومل ،كله

 اهللا صلى يتوضأ ومل ،نفيه على يدل ال عنه أنس فسكوت ؛وغريه
 مرة به أخل أنه عنه حيفظ ومل ،واستنشق متضمض إالعليه وسلم 

 واحدة مرة به خيلَّ ملو ،امتوالًي امرتًب وضوؤه كان وكذلك .واحدة
 وعلى ،تارة العمامة وعلى ،تارة رأسه على ميسح وكان .البتة

 حيفظ فلم جمردة الناصية على اقتصاره وأما .تارة والعمامة الناصية
  .تقدم كما عنه

 ،جوربني وال نْيخفَّ يف يكونا مل إذا رجليه يغسل وكان 
 أذنيه ميسح وكان .اجلوربني أو اخلفني يف اكان إذا عليهما وميسح

 أخذ أنه عنه يثبت ومل ،وباطنهما ظاهرمها ميسح وكان ،رأسه مع
 يف عنه يصح ومل ،عمر ابن عن ذلك صح وإمنا ؛اجديًد ماء هلما
 وضوئه على يقول كان أنه عنه حيفظ ومل ،البتة حديث العنق مسح
 عليه يقال الذي الوضوء أذكار ىف حديث وكل ،التسمية غري اشيئً

 ،منه اشيئًعليه وسلم  اهللا صلى اهللا لرسو يقل ملو ،خمتلق فكذب
 أشهد«: وقوله، أوله يف التسمية غري عنه ثبت وال ،ألمته هَمعلَّ وال
 عبده اًحممد أن وأشهد ،له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن

 يف .»املتطهرين من واجعلين التوابني من اجعلين اللهم ،ورسوله
 الوضوء بعد يقال مما النسائي سنن يف آخر حديث ويف ،آخره
 أنت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك«: اأيًض

   .»إليك وأتوب أستغفرك
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 استباحة وال ،احلدث رفع نويت: أوله يف يقول يكن ومل 
 ذلك يف عنه دير ومل ،البتة أصحابه من أحد وال هو ال ،الصالة
 الثالث يتجاوز ومل ،ضعيف وال صحيح بإسناد ال ؛واحد حرف
و أب ولكْن ،والكعبني املرفقني جتاوز أنه عنه يثبت مل كذلكو ،قط

  .الغرة إطالة حديث ويتأول ذلك يفعل كان هريرة
 غسل أنه« : النيب وضوء صفة يف هريرة أيب حديث وأما

 .»الساقني يف أشرع حىت ورجليه ،العضدين يف أشرع حىت يديه
 يدل وال ،الوضوء يف والكعبني املرفقني إدخال على يدل إمنا فهو
  .اإلطالة مسألة على

 وال ،الوضوء بعد أعضائه تنشيف يعتاد  اهللا رسول يكن ومل
 وأما ،خالفه عنه صح الذي بل ،البتة حديث ذلك يف عنه صح

 هبا نشفتي خرقةعليه وسلم  اهللا صلى للنيب كان« :عائشة حديث
 إذا  اهللا رسول رأيت«: جبل بن معاذ وحديث .»الوضوء بعد

 يف ؛مبثلهما حيتج ال فضعيفان .»ثوبه بطرف وجهه على مسح توضأ
 زياد بن الرمحن عبد :الثاين ويف ،متروك :أرقم بن سليمان :األول
 يف  النيب عن يصح وال: الترمذي قال .ضعيف :األفريقي أنعم بن
  .يءش الباب هذا

 ؛توضأ كلما املاء عليه صبَُّي أن  هديه من يكن ومل    
 أحيانا عليه يصب من عاونه ورمبا ،نفسه على يصب تارة ولكن
 يف عليه صب أنه« شعبة بن املغرية عن الصحيحني يف كما ،حلاجة
  .»توضأ ملا السفر
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 وقد ،ذلك على يواظب يكن ومل ،اأحياًن حليته خيلل وكان 
 خيلل كان  أنه وغريه الترمذي فصحح ؛فيه احلديث أئمة اختلف
   .حديث اللحية ختليل يف تيثب ال: زرعة وأبو أمحد وقال ،حليته
 عن السنن ويف ،عليه حيافظ يكن مل األصابع ختليل وكذلك 

 رجليه أصابع يدلك توضأ إذا  النيب رأيت: شداد بن املستورد
  .خبنصره
 الذين يروه مل ذاهلو ؛أحيانا يفعله كان فإمنا عنه ثبت إن وهذا 
بن  عبيِّوالر زيد بن اهللا وعبد يوعل كعثمان ؛وضوئه بضبط اعتنوا
  .هليعة بن اهللا عبد إسناده يف أن على ،وغريهممعوِّذ 
 رواية من ضعيف حديث فيه ويُر فقد خامته حتريك وأما 
 أن« :جده عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد بن معمر
 ذكر .ضعيفان وأبوه ومعمر .»خامته حرك توضأ إذا كان  النيب
  .الدارقطين ذلك

  
  
  

* * * *  
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  ب الثاينالبا
  صفة صالة النيب 

  
اهللا «: من حني استقبال القبلة، وقوله فهاك سياق صالته 

؛ إىل حني سالمه، كأنه تشاهده عياًنا؛ مث اختر لنفسك بعد »أكرب
  !!  ما شئت
  

  )الكعبة( استقبال القبلة
إذا قام إىل الصالة، واسـتقبل القبلـة،    كان رسول اهللا 

فروع أذنيه واستقبل بأصابعه القبلة  رفع يديه إىل-ووقف يف مصاله 
  .»اهللا أكرب«: ونشرها، وقال

نويت بأن أصـلي كـذا وكـذا    : ومل يكن يقول قبل ذلك
وال ! مستقبل القبلة أربع ركعات فريضة الوقت أداء هللا تعاىل إماًما
فقـد  ! كلمة واحدة من ذلك يف جمموع صالته من أوهلا إىل آخرها

ه وهيئاته، حىت اضطراب حليته يف نقل عنه أصحابه حركاته وسكنات
! حىت إنه محل بنت ابنته مرة يف الصالة فنقلوه ومل يهملوه! الصالة

م من أوهلم إىل آخرهم على ترك نقل هذا املهـم  ُهُؤلَفكيف يتفق َم
َولََعمر اهللا لو ثبت عنه من هذا ! الذي هو شعار الدخول يف الصالة؟

  .وبادر إليها كلمة واحدة لكنا أول من اقتدى به فيها،
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  وضع اليمىن على اليسرى على الصدر
مث كان ميسك مشاله بيمينه، فيضعها عليها فوق املفصـل، مث  

  .يضعها على صدره
  

  أدعية االستفتاح
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بـني  «: مث يقول

املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاياي كمـا ينقـى الثـوب    
للهم اغسلين من خطاياي باملـاء والـثلج   األبيض من الدنس، ا

  .»والربد
وجهت وجهي للذي فطر السموات «: وكان يقول أحياًنا

واألرض حنيفًا مسلًما وما أنا من املشركني، إن صاليت ونسكي 
وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أُِمْرُت وأنا أول 

وأنا عبدك، ظلمـت  املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، 
نفسي، واعترفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيًعا؛ ال يغفر الـذنوب  
إال أنت، واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنـت،  
واصرف عين سيئها ال يصرف عين سـيئها إال أنـت، لبيـك    
وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك، أنـا بـك   

  .»فرك وأتوب إليكوإليك، تباركت وتعاليت، أستغ
  .ولكن هذا إمنا حفظ عنه يف صالة الليل
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اهللا أكرب كبًريا، اهللا أكرب كبًريا، واحلمـد  «:ورمبا كان يقول
  .»هللا كثًريا، واحلمد هللا كثًريا، وسبحان اهللا ُبكَْرة وأصيال

اهللا أكرب، ال إله إال أنت، ال إله إال أنت، «: ورمبا كان يقول
  .»ان اهللا وحبمدهسبحان اهللا وحبمده، سبح

  
  االستعاذة

: ، أو رمبا قـال »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: مث يقول
، ورمبـا  »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه«

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم ومهـزه ونفخـه   «: قال
  .»ونفثه

  
  ركنية الفاحتة وفضائلها

الصالة جهريـة أمسعهـم    فإن كانت. مث يقرأ فاحتة الكتاب
، فربه أعلم هـل  )بسم اهللا الرمحن الرحيم: (القراءة، ومل يسمعهم

َربِّ ع قراءته آية آية، مث يقف على كان يقرأها أم ال؟ وكان يقطِّ
َماِلـِك  ويقف، مث يبتدئ  الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، مث يبتدئ الَْعالَِمَني
ميد الرمحن وميد الرحيم،  -تيل على ترسل ومتهل وتر - َيْومِ الدِّينِ
: باأللف، وإذا ختم السورة، قـال  َماِلِك َيْومِ الدِّينِ: وكان يقرأ

وجيهر هبا من خلفه حىت يـرتجَّ   جيهر هبا وميد هبا صوته، ،»آمني«
  .املسجد



 صليويكيف يتوضأ املسلم 

هل كان يسكت بني الفاحتة وقـراءة  : واختلفت الرواية عنه
  أم كانت سكتة بعد القراءة كلها؟ ةالسور

حفظت سكتتني؛ سكتة إذا : فقال يونس عن احلسن بن مسرة
-كرب اإلمام حىت يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاحتة الكتاب وسورة 

بن كعب على ذلك، ووافـق يـونس    ّيَبوصدقه أُ. -عند الركوع
سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرغ : أشعت احلمراين عن احلسن فقال

احلسن بن مسرة بن جندب عن : وخالفهما قتادة فقال. من القراءة
وعمران بن حصني تذاكرا فحدث مسرة أنه حفظ عن رسـول اهللا  

    سكتتني؛ سكتة إذا كرب، وسكتة إذا فرغ مـن قـراءة  ِغَْيـر
فقط، فحفظ ذلك مسرة وأنكر عليه  الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني

يف كتابه بن كعب، فكان  ّيعمران بن حصني، فكتبا يف ذلك إىل أَُب
  .أن مسرة قد حفظ

سكتتان حفظتهما عن : وقال قتادة أيًضا عن احلسن عن مسرة
إذا دخل يف الصالة، وإذا فرغ من القراءة، مث قـال   رسول اهللا 

فقد اتفقـت  . غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني: وإذا قال: بعد
: االفتتاح، والثانيـة سكتة : األحاديث أهنما سكتتان فقط؛ إحدامها

خمتلف فيها، فالذي قال إهنا بعد قراءة الفاحتة هو قتادة، وقد اختلف 
فمرة قال ذلك، ومرة قال بعد الفراغ من القـراءة، ومل   ،على مسرة

وهـذا   ،خيتلف على يونس وأشعث أهنا بعد فراغه من القراءة كلها
  .أرجح الروايتني، واهللا أعلم

إسناد صحيح وال ضعيف أنه كان ب وباجلملة فلم ينقل عنه 
يسكت بعد قراءة الفاحتة حىت يقرأها من خلفه، وليس يف سـكوته  
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يف هذا احملل إال هذا احلديث املختلف فيه كما رأيت، ولو كـان  
يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاحتة ملا اختفى ذلـك  

  .احعلى الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة االفتت
  

  بعد الفاحتة قراءته 
سورة طويلة تارة وقصرية تارة ومتوسـطة  : مث يقرأ بعد ذلك

ومل يكن يبتدئ من وسط السورة وال من آخرها، وإمنا كان . تارة
على  يقرأ من أوهلا، فتارة يكملها، وهو أغلب أحواله، وتارة يقتصر
أ بآيـة  بعضها، ويكملها يف الركعة الثانية، ومل ينقل أحد عنه أنه قر

من سورة أو بآخرها إال يف سنة الفجر؛ فإنه كان يقرأ فيها هـاتني  
قُلْ ، ]١٣٦: البقـرة [اآلية  قُولُوا َآَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا:اآليتني

: آل عمـران [ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيـَنكُمْ 
ن يقرأ بالسورة يف الركعتني، وتارة يعيدها يف الركعـة  ، وكا]٦٤

  .الثانية، وتارة يقرأ سورتني يف الركعة
ها فكقول عائشة أنه قرأ يف املغرب باألعراف فرقَّ :أما األول

  .يف الركعتني
يف الـركعتني  ) إذا زلزلـت : (فقراءته يف الصبح :وأما الثاين

  ).السنن(واحلديثان يف  .كلتيهما
النظائر الـيت   فَتَرولقد َع: فكقول ابن مسعود :ثوأما الثال

يقرن بينها، فذكر عشرين سورة من املفّصـل،   كان رسول اهللا 
  ).الصحيحني(سورتني يف ركعة، وهذا يف 
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وكان ميد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سـائر الصـلوات،   
  .وحنوها) ق(وأقصر ما حفظ عنه أنه كان يقرأ هبا فيها يف احلضر 

هر بالقراءة يف الفجر واألوليني من املغرب والعشاء، وكان جي
ويسر فيما سوى ذلك، ورمبا كان يسمعهم يف قراءة السر أحياًنـا،  

َهلْ أََتى السجدة، و َتْنزِيلُ* امل : وكان يقرأ يف فجر يوم اجلمعة
كاملتني، ومل يقتصر على إحدامها وال على بعـض   َعلَى الْإِْنَساِن

  .هذه وبعض هذه قط
وكان يقرأ يف صالة اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني كاملتني، 

) األعلـى (ومل يقتصر على أواخرمها، ورمبا كان يقـرأ بسـورة   
 اقَْتَرَبـِت السَّـاَعةُ  و) ق(، وكان يقرأ يف العيـدين  )الغاشية(و

  .كاملتني، ومل يقتصر على أواخرمها
ـ ) السـجدة (ان يقرأ يف صالة السر سورة فيهـا  كو ا أحياًن

فيسجد للسجدة ويسجد معه من خلفه، وكان يقرأ يف الظهر قدر 
 َتْنزِيلُ* امل    السجدة، أو حنو ثالثني آية، ومرة كان يقـرأ فيهـا
َسبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى و اللَّْيلِ إِذَا َيْغَشـىو ،  السَّـَماِء ذَاِت

لسـور، ومـرة   ، وحنوهـا مـن ا  السََّماِء َوالطَّارِقِ، والُْبُروجِ
وكان يقوم يف الركعة األوىل منها حىت ال ) الذاريات(و) لقمان(بـ

َيْسَمَع َوقَْع قََدم، وكذلك كان يطيل الركعة األوىل من كل صـالة  
على الثانية، وكانت قراءته يف العصر يف الركعتني األوليني يف كـل  

) األعـراف (ركعة قدر مخس عشرة آية، وكان يقرأ يف املغرب بـ
  .تارة) الدخان(تارة، وبـ) املرسالت(تارة، و) الطور(، وبـتارة
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قُـلْ  ، وقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: وروي عنه أنه قرأ فيها بـ
ولعل أحد رواته َوِهَم من قراءته . ، تفرد به ابن ماجهُهَو اللَُّه أََحٌد

كـان  : هبما يف سنة املغرب، فكان يقرأ هبما يف سنة املغرب، فقال
. من النسخة، واهللا أعلـم ) سنة(قرأ هبما يف املغرب، أو سقطت ي

إِذَا وسـورة   التِّنيِ َوالزَّْيُتوِن: وكان يقرأ يف العشاء اآلخرة بـ
الشَّـْمسِ  : ، ويسجد فيها مجيع من خلفه، وبـالسََّماُء اْنَشقَّْت

وكان إذا فرغ من القراءة سكت . ، وحنو ذلك من السورَوُضَحاَها
  .هَسفَة لرياجع إليه َنهنيه

  
  صفة الركوع

مث كان يرفع يديه إىل أن حياذي هبما فروع أذنيه كما رفعهما 
يف االستفتاح، وصح عنه ذلك كما صح التكبري للركوع، بل الذين 

مث . رووا عنه رفع اليدين هاهنا أكثر من الذين رووا عنـه التكـبري  
ركبتيه فيمكنهما  ، وخير راكًعا، ويضع يديه على»اهللا أكرب«: يقول

من ركبتيه، وفرج بني أصابعه، وجاىف مرفقيه عن جنبيه، مث اعتدل 
وجعل رأسه حيال ظهره، فلم يرفع رأسه ومل يصوبه، وهصر ظهره 

  .»سبحان ريب العظيم«: ، مث قال-أي مده ومل جيمعه-
، »سبحان ريب العظيم وحبمـده «: وروي عنه أنه كان يقول

ورمبا مكـث  . ون هذه الزيادة حمفوظةأخاف أال تك: قال أبو داود
قدر ما يقول القائل عشر مرات، ورمبا مكث فوق ذلك، ودونـه،  

، »وحبمدك اللـهم اغفـر يل   ]ربنا[سبحانك اللهم «: ورمبا قال
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: ، ورمبـا قـال  »سبوح قدوس رب املالئكة والروح«: ورمبا قال
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلـت،  «

قليب ومسعي وبصري ودمي وحلمـي وعظمـي    أنت ريب، خشع
سـبحان ذي  «: ، ورمبا كـان يقـول  »وعصيب هللا رب العاملني

وكان ركوعه مناسـًبا  . »اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة
  .لقيامه يف التطويل والتخفيف، وهذا بني يف سائر األحاديث

  
  صفة االعتدال من الركوع

، ويرفع يديـه  »ن محدهمسع اهللا مل«: مث كان يرفع رأسه قائال
ربنـا ولـك   «: كما يرفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائًما قال

اللهم ربنا ولك احلمد، مـلء السـموات   «: ، ورمبا قال»احلمد
وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واجملـد،  
أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال 

  .»منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلدمعطي ملا 
اللهم طهرين بالثلج واملاء البـارد،  «: على ذلك دورمبا زا 

اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض مـن  
  .»الوسخ

وكـان  . قد نسى: وكان يطيل هذا الركن حىت يقول القائل
  .»لريب احلمد، لريب احلمد«: يقول يف صالة الليل فيه
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  ف خير للسجود؟كي

مث يكرب وخير ساجًدا وال يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل 
يه، هكذا قال عنه وائل بن حجر وأنس بن مالك، وقال عنه ابن دي

إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، واختلف على أيب هريرة؛ ففي : عمر
إذا سجد أحدكم فال يربك كمـا يـربك   «: عن النيب ) السنن(

  .»يه قبل ركبتيهالبعري، وليضع يد
  :ري عن النيب َبقْوروى عنه املَ

  .»بل يديهقإذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه «
فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه، وحديث وائل وابن عمر 
تعارًضا، فرجحت طائفة حديث ابن عمر ورجحت طائفة حديث 

ل وكان األ: وائل بن حجر، وسلكت طائفة مسلك النسخ، وقالت
ين قبل الركبتني مث نسخ بوضع الـركبتني أوال، وهـذه   وضع اليد

طريقة ابن خزمية يف ذكر الدالئل على أن األمر بوضع اليدين عنـد  
السجود منسوخ، فإن وضع الركبتني قبل اليدين ناسخ، مث روى من 

إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل حـدثين أيب  [طريق 
كنا نضع : (قال ]عن سعدعن أبيه عن سلمة بن مصعب بن سعد 

  ).اليدين قبل الركبتني فأُمرنا بوضع الركبتني قبل اليدين
وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء، لكن حيىي بن سلمة بن كهيل 

لـيس بشـيء، ال   : عنده مناكريه، وقال ابن معني: قال البخاري
وهذه القصة مما وهم . متروك احلديث: يكتب حديثه، وقال النسائي

و غريه، وإمنا املعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ فيها حيىي أ
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التطبيق يف الركوع بوضع اليدين على الركبتني، فلن حيفـظ هـذا   
قال السـابقون  . املنسوخ وضع اليدين قبل الركبتني: الراوي، وقال

  .قد حديث ابن عمر فإنه من رواية عبيد اهللا عن نافع عنه: باليدين
وهم أعلم هبذا - ل احلديث، قالوا وهو قول أه: قال ابن أيب داود

وهذه سنة، رواها أهل املدينة، وهـم  : قالوا - من غريهم؛ فإنه نقل حمض
  :وهلم فيها إسنادان: قال ابن أيب داود. أعلم هبا من غريهم
اهللا بن احلسن عن أيب الزنـاد عـن   بن  حممد عبد :أحدمها

  .األعرج عن أيب هريرة
  .الدََّراوْردي عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر :والثاين
وحديث وائل ابن حجر له طريقان، ومها معلـوالن،  : قالوا

وليس بالقوي فيمـا  : ويف أحدمها شريك، تفرد به، قال الدارقطين
والطريق الثاين من رواية عبد اجلبار بن وائل عن أبيه، ومل . يتفرد به

حديث وائل بن حجـر  : تنيقال السابقون بالركب. يسمع من أبيه
حـديث أيب  : أثبت من حديث أيب هريرة وابن عمر، قال البخاري

الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ال ُيتابع عليه، فيه حممد بن عبد اهللا 
  .وال أدري مسع من أيب الزناد أم ال: بن احلسن، قال

وزعم : حديث وائل بن حجر أثبت منه، قال: وقال اخلطايب
أنه منسوخ، وهلذا مل حيسنه الترمذي وحكم بغرابته، بعض العلماء 

ال يربك : وقد قال يف حديث أيب هريرة: قالوا. وحسَّن حديث وائل
كما يربك البعري، والبعري إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا النهي 

بل ينافيه، ويدل على أن » وليضع يديه قبل ركبتيه«: ال يوافق قوله
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ظة، ولعل لفظها انقلب على بعـض الـرواة،   هذه الزيادة غري حمفو
  :ويدل على ترجيح هذا أمران آخران: قالوا

ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول اهللا  :أحدمها
) :هنـى  : (ويف لفظ). هنى أن يعتمد الرجل على يديه يف الصالة

، وال ريب أنـه إذا  )أن يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف الصالة
قبل ركبتيه اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع جزًءا مـن   وضع يديه

الصالة معتمًدا على يديه باألرض، وأيًضا فهذا االعتمـاد نظـري   
  .االعتماد يف الرفع منه، سواء، فإذا هنى عن ذلك كان نظريه كذلك

أن املصلي يف احنطاطه ينحط منه إىل األرض األقـرب   :الثاين
لذي من فوقه، حـىت ينتـهي إىل   إليها أوال، مث الذي من فوقه، مث ا

فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلـى  . أعلى ما فيه، وهو وجهه
ما فيه أوال، مث الذي دونه، مث الذي دونه، حىت يكون آخر ما يرتفع 

  .واهللا أعلم. منه ركبتاه
  

  صفة السجود
مث كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيـه وأطـراف   

لييت أديه ورجليه القبلة، وكان يعتمد على قدميه، ويستقبل بأصابع ي
كفيه، ويرفع مرفقيه، وجيايف عضديه عن جنبيه حىت يبدو بيـاض  
إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن سـاقيه، ويعتـدل يف   
سجوده وميكن وجهه من األرض مباشًرا به للمصلى غري سـاجد  

  .على كور العمامة
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ابة يسـمعون  وعشرة من الصـح -قال أبو محيد الساعدي 
إذا قام إىل الصالة اعتدل قائًما ورفـع   كان رسول اهللا :-كالمه

يديه حىت حياذي هبما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديـه حـىت   
وركع، مث اعتـدل، فلـم   » اهللا أكرب«: حياذي هبما منكبيه، مث قال

مسـع  «: يصوب رأسه ومل يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه، مث قال
مث رفع واعتدل مث رجع كل عضو يف موضعه معتدال، » دهاهللا ملن مح

، مث جاىف وفتح عضـديه عـن   »اهللا أكرب«: مث هوى ساجًدا وقال
د عليها واعتدل عبطنه، وفتح أصابع رجليه، مث ثىن رجله اليسرى وق

اهللا «: حىت يرجع كل عظم موضعه معتدال، مث هوى ساجًدا وقال
رجع كل عضو إىل موضعه، ، مث ثىن رجله وقعد عليها حىت ي»أكرب

مث هنض فصنع يف الركعة الثانية مثل ذلـك، حـىت إذا قـام مـن     
السجدتني كرب ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه كما صنع حني 
افتتح الصالة، مث صنع كذلك، حىت إذا كانت الركعة اليت تنقضـي  

  .فيها الصالة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متورِّكًا مث سلم
  .»سبحان ريب األعلى«: قول يف سجودهوكان ي
  .»وحبمده«: أنه كان يزيد عليها يورو

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، «: ورمبا قال
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره؛ فتبارك اهللا 

  .»أحسن اخلالقني
لهم اغفـر  لسبحانك اللهم وحبمدك ا«: وكان يقول أيًضا

  .»يل
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  .»اللهم وحبمدك، ال إله إال أنت سبحانك«: وكان يقول
  .»سبوح قدوس رب املالئكة والروح«: وكان يقول
اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله وأولـه  «: وكان يقول

  .»وآخره وعالنيته وسره
اللهم إين أعوذ برضـاك مـن سـخطك،    «: وكان يقول

ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، 
  .»على نفسك أنت كما أثنيت

  .وكان جيعل سجوده مناسًبا لقيامه
فع يديه، مث يفـرش  ا، غري ر»اهللا أكرب«: مث يرفع رأسه قائال

رجله اليسرى، وجيلس عليها، وينصب اليمىن، ويضع يديه علـى  
اللهم اغفر يل وارمحـين واجـربين واهـدين    «: فخذيه مث يقول

  .»وارزقين
يث ابـن  ؛ هذا حـد »واجربين«بدل » وعافين«: ويف لفظ

  .عباس
، »رب اغفـر يل «: كان يقول بني السجدتني: وقال حذيفة

  ).السنن(واحلديثان يف 
وكان يطيل هذه اجللسة حىت يقول القائل قد أوهم أو قـد  

  .نسي
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  صفة القيام من السجود
مث يكرب ويسجد غري رافع يديه، ويصنع يف الثانية مثل ما صنع 

ض على صدور قدميه معتمًدا يف األوىل، مث يرفع رأسه مكًربا، وينه
  .على ركبتيه وفخذيه

  
  جلسة االستراحة

إذا كان يف وتر  كان رسول اهللا : وقال مالك بن احلَُوْيرِث
فهـذه تسـمى جلسـة    . من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعًدا

فعلها، ولكن هل فعلها على أهنا مـن   االستراحة، وال ريب أنه 
ريه، أو حلاجته إليها ملـا أسـن   هتا كالتجايف وغئاسنن الصالة وهي

  :وأخذه اللحم؟ وهذا الثاين أظهر، لوجهني
أن فيه مجًعا بينه وبني حديث وائل بن حجـر وأيب   :أحدمها

  .هريرة؛ أنه كان ينهض على صدور قدميه
أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة  :الثاين
مهم، فكـان  ت صالته كانوا ينهضون على صدور أقدائاأفعاله وهي

. عبد اهللا بن مسعود يقوم على صدور قدميه يف الصالة، وال جيلس
رواه البيهقي عنه، ورواه عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وأيب 
سعيد اخلدري من رواية عطية العويف عنهم، وهو صحيح عن ابـن  

  .مصعود
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ومل يكن يرفع يديه يف هذا القيام، وكان إذا استتم قائًما أخذ 
الَْحْمـُد ِللَّـِه َربِّ   القراءة ومل يسكت، وافتتح قراءتـه بــ   يف 

لس مفترًشا كما جيلـس  جلس يف التشهد األول جفإذا . الَْعالَِمَني
بني السجدتني ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمىن على 
فخذه اليمىن وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إهبامه علـى أصـبعه   

وجعل بصره إىل موضع إشارته، وكان يرفع  الوسطى كهيئة احللقة،
  .أصبعه السبابة وحينيها قليال ويوحد هبا ربه عز وجل

هكذا : أنه قال وذكر أبو داود من حديث ابن عباس عنه 
يرفـع  -وهكذا الدعاء  -يشري بأصبعه اليت تلي اإلهبام-اإلخالص 

ـ . -فرفع يديه مدا-وهكذا االبتهال  -يديه مدا حذو منكبيه د وق
  .روي موقوفًا

التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم «: مث كان يقول
عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا 
الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشـهد أن حممـًدا عبـده    

، وكان يعلمه أصحابه كما يعلمهم القرآن، وكان أيًضا »ورسوله
، هذا تشـهد  »ات املباركات الصلوات الطيبات هللالتحي«: يقول

ابن عباس، واألول تشهد ابن مسعود وهو أكمل؛ ألن تشهد ابـن  
مسعود يتضمن مجال متغايرة، وتشهد ابن عباس مجلـة واحـدة،   

، وفيه زيادة الواو، وكان يعلمهم إياه كما )الصحيحني(وأيًضا يف 
 الصـلوات  التحيـات هللا «: يعلمهم القرآن وروى ابن عمر عنه

وكان خيفف هذه اجللسة . وفيه أنواع أخر كلها جائزة. »الطيبات
حىت كأنه جالس على الرضف، وهي احلجارة احملمـاة، مث يكـرب   
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وينهض فيصلي الثالثة والرابعة، وخيففهما عن األوليني، وكان يقرأ 
  .فيهما بفاحتة الكتاب، ورمبا زاد عليها أحياًنا

  
  صفة القنوت

قوم أو على قوم جيعـل قنوتـه يف الركعـة    وكان إذا قنت ل
األخرية بعد رفع رأسه من الركوع، وكان أكثر ما يفعل ذلـك يف  

شهًرا بعد  قنت رسول اهللا : صالة الصبح، وقال محيد عن أنس
  .الركوع يدعو على رعل وذكوان

يف صـالة   قنَت رسول اهللا : قلُت ألنس: وقال ابن سريين
  .يسًريا نعم بعد الركوع: الصبح ؟ قال

شهًرا بعد  قنت رسول اهللا «: عن أنس: وقال ابن سريين
  . »الركوع يف صالة الفجر يدعو على ُعصية

  .متفق على هذه األحاديث
فهؤالء أعلم الناس بأنس قد حكوا عنه أن قنوتـه كـان بعـد    
: الركوع، وُحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال

  .ه، واملراد هبذا القنوت طول القيامكنا نقنت قبل الركوع وبعد
قنت  أنه : وقد أخرب أبو هريرة مثل ما أخرب به أنس سواء

: ، وقال قبل أن يسـجد »مسع اهللا ملن محده«: بعد الركوع ملا قال
اللهم نج عياش بن أيب ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بـن  «

  .متفق عليه »هشام، واملستضعفني من املؤمنني



  توضأ املسلم يوصليكيف ي 

سـه مـن   إذا رفع رأ أنه مسع رسول اهللا : عمروقال ابن 
فالًنـا   -اللهم العن « :الفجر يقول الركوع يف الركعة اآلخرة من

  .»مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد«: بعد ما يقول »وفالًنا -
وقد اتفقت األحاديث أنه قنت بعد الركـوع وأنـه قنـت    

  .لعارض مث تركه
  .رواه البخاري. فجرالقنوت يف املغرب وال: مث قال أنس
يقنـت يف صـالة الفجـر     كان رسول اهللا : وقال الرباء

  .رواه مسلم. واملغرب
األخرية مـن الظهـر والعشـاء     عةوقنت أبو هريرة يف الرك

يـدعو   »مسع اهللا ملن محده«: واآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول
صالة رسـول اهللا  » لكم«ألقربن : للمؤمنني ويلعن الكفار، وقال

 .كره البخاريذ.  
  ).صالة العشاء(مكان ) صالة العصر :  (وقال أمحد

شهًرا متتابًعـا الظهـر    قنت رسول اهللا : وقال ابن عباس
مسع «: والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال

من الركعة األخرية يدعو على حي من بين سـليم،   »اهللا ملن محده
  .وأبو داودذكره أمحد  -ن من خلفه ويؤمِّ

وقد اتفقت األحاديث كما ترى على أنه يف الركعة األخرية 
: عن أنس» صحيح مسلم«بعد الركوع وأنه عارض ال راتب، ويف 

  .قنت يدعو على أحياء من أحياء العرب مث تركه
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  .قنت شهًرا مث تركه: وعند اإلمام أمحد
يا أبت إنك قد صليت : قلت أليب: وقال أبو مالك األشجعي

وأيب بكر وعثمان، وعلي بالكوفة ههنا قريبـا   ول اهللا خلف رس
قـال  . أي بين إنه حمدث: أكانوا يقنتون ؟ قال -من مخس سنني 

  .هذا حديث صحيح: الترمذي
فلـم   صليت خلف رسـول اهللا  «: ورواه النسائي ولفظه

يقنت، وصليت خلف أيب بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم 
فلـم   يٍّيقنت، وصليت خلف عليقنت، وصليت خلف عثمان فلم 

  .»يا ُبين بدعةٌ: يقنت، مث قال
فمن كره القنوت يف الفجر احتج هبذه األحاديـث وبقـول   

  .فهو منسوخ: قالوا. مث تركه: أنس
التابعني  ومن استحبه قبل الركوع فحجته اآلثار عن الصحابة

حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن أيب : قال أبو داود الطيالسي. بذلك
  .أنه قنت يف الفجر قبل الركوع: عن أيب مغفل رجاء

عن هشام بن عروة عن أيب أنه كان يقنت قبل : وقال مالك
: قال أصبغ بن الفرج واحلارق بن مسكني وابن أيب عمر. الركوع

سئل مالك عـن القنـوت يف   : حدثنا عبد الرمحن بن القاسم قال
 الذي أدركت النـاس عليـه  : أي ذلك أعجب إليك؟ قال: الصبح

وهو أمر الناس القدمي القوت قبـل الركـوع    ،الناس عليه وهو أمٌر
. القنوت قبل الركوع :أي ذلك تأخذ يف خاصة نفسك؟ قال: قلت
  .ليس فيه قنوت: فالقنوت يف الوتر؟ قال: قلت
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  فصل
  

ومن استحبه بعد الركوع فذهب إىل األحاديث اليت صرحت 
قلت أليب عبـد  : بأنه بعد الركوع، وهي صحاح كلها، قال األثرم

قنت قبل الركوع غري  حديث أنس أن النيب  يفيقول أحد : اهللا
خـالف عاصـم    ،ما علمت أحًدا يقوله غريه: عاصم احلول؟ قال

قنت بعـد الركـوع،    هشام عن قتادة عن أنس أن النيب : قلت
قنت بعـد الركـوع،    والتيمي عن أيب جملز عن أنس أن النيب 

 -ًسا، وحنظلة السدوسي عن أنس سألت أن: وأيوب عن حممد قال
حاديث أليس إمنا هي بعد سائر األ: أربعة وجوه، قيل أليب عبد اهللا

قلـت   !بلى، كلها خفاف، أين كانت وأبو هريرة؟: الركوع؟ قال
فلم ترخص إذن يف القنوت قبل الركوع وإمنا صحت : أليب عبد اهللا

وع ويف القنوت يف الفجر بعد الرك: األحاديث بعد الركوع؟ فقال
الوتر خمتار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فال بـأس لفعـل   

واختالفهم فيه، فأمـا يف الفجـر فبعـد     أصحاب رسول اهللا 
هو القنـوت يف النـوازل، مث    الركوع، والذي فعله رسول اهللا 

  .تركه، ففعله سنة وتركه سنة
  .وعلى هذا دلت مجيع األحاديث، وبه تتفق السنة

سألت أيب عن القنوت يف أي صـالة؟  : دمحن أقال عبد اهللا ب
يف الوتر بعد الركوع، فإن قنت رجل يف الفجر اتباع ما روي : قال

أنه قنت دعاء للمستضعفني فال بأس، فإن قنت رجل  عن النيب 
  .بالناس يدعو هلم ويستنصر اهللا تعاىل فال بأس
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مسعت أبا ثور يقول أليب عبد اهللا أمحد : وقال إسحاق احلريب
إمنـا  : ما تقول يف القنوت يف الفجر؟ فقال أبو عبـد اهللا : ن حنبلب

وأي نوازل أكثر مـن  : ثور فقال له أبو. يكون القنوت يف النوازل
وقال . فإذا كان كذلك فالقنوت: هذه النوازل اليت حنن فيها؟ قال

نعم يف األمر : بد اهللا عن القنوت يف الفجر فقالعسألت أبا : األثرم
ويرفع صـوته؟  : قلت له. يدعو على قوم النيب حيدث كما قنت 

  .نعم، ويؤمن من خلفه كذلك فعل النيب : قال
القنـوت يف الفجـر بعـد     :ومسعت أبا عبد اهللا يقول: قال

إذا : فقـال  -الركوع، ومسعته قال ملا سئل عن القنوت يف الفجر 
  .نزل باملسلمني أمر قنت اإلمام وأمن من خلفه

  .بابك: لناس من هذا الكافر، يعينمثل ما نزل با: مث قال
سألت أبا عبد اهللا أمحد بـن  : ن مالك العطاربوقال عبدوس 

إين رجل غريب من أهل البصـرة، وإن قوًمـا قـد    : حنبل فقلت
  .اختلفوا عندنا يف أشياء وأحب أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه

فإن بالبصرة قوًمـا يقنتـون،   : سل عما أحببت، قلت: قال
قد كان املسـلمون  : الصالة خلف من يقنت؟ فقال كيف ترى يف

  .يصلون خلف من يقنت، وخلف من ال يقنت
إنـا نسـتعينك، أو   : فإن زاد يف القنوت حرفًا أو دعاء مبثل

  .عذابك اجلد، أو حنفد، فإن كنت يف الصالة فاقطعها
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  يف التشهد األخري الصالة على النيب 
  

: خـري فيقولـوا  وشرع ألمته أن يصلوا عليه يف التشـهد األ 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم «

وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلـى آل  
حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك محيـد   

  .»جميد
وأمرهم أن يتعوذوا باهللا من عذاب النار وعذاب القرب ومن 

  .ن فتنة املسيح الدجالفتنة احمليا واملمات وم
اللهم إين ظلمت نفسي «: وعلم الصديق أنه يدعو يف صالته

فاغفر يل مغفرة مـن   ؛وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،ظلًما كثًريا
  .»عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم اغفر «: وكان من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم
وما أعلنت وما أسرفت وما يل ما قدمت وما أخرت وما أسررُت 

  .»أنت أعلم به مين، أنت املقدُم وأنت املؤخر ال إله إال أنت
، وعن »السالم عليكم ورمحة اهللا«: مث كان يسلم عن ميينه

، وروى ذلك مخسة عشر »السالم عليكم ورمحه اهللا«: يساره
  .صاحبيا
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  أذكار الصالة
اللهم أنت « :ثالثًا، يقول »استغفر اهللا«: وكان إذا سلم قال

ال إلـه  «، »السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كـل  
شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعـت، وال  

ال إله إال اهللا وال نعبد إال إيـاه لـه   «، »ينفع ذا اجلد منك اجلد
الفضل وله الثناء احلسن، ال إله إال اهللا خملصـني لـه   النعمة وله 

  .»الدين ولو كره الكافرون
  .وشرع ألمته التسبيح والتحميد والتكبري عقيب الصالة

  .بن عامر أن يقرأ باملعوذتني عقيب كل صالة ةوأمر عقب
من قـرأ  «: وروى عنه النسائي من حديث أيب أمامة أنه قال

نعه من دخـول اجلنـة إال أن   آية الكرسي عقيب كل صالة مل مي
  .»ميوت

  يف السنن والرواتب هديه 
وكان يصلي قبل الظهر أربًعا وبعدها ركعتني دائًمـا، وملـا   

  .شغل عنهما يوًما صالمها بعد العصر
من حافظ على أربع ركعات «: وندب إىل أربع بعدها فقال

  .»قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه اهللا من النار
  .حديث صحيح: قال الترمذي
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ومل ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر حديث صحيح، ويف 
  .»رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربًعا«: السنن عنه قال

وكان يصلي بعد املغرب ركعتني وبعد العشاء ركعتني، وقبل 
فهذه اثنتا عشرة ركعة سنًنا راتبة، والفرائض سبع . الصبح ركعتني

الليل عشر ركعات، ورمبـا صـلى   عشرة ركعة، وكان يصلي من 
فهذه أربعون ركعة كانت ورده . اثنيت عشرة ركعة ويوتر بواحدة

دائًما، الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر، ومل يكن مـن سـننه   
الدعاء بعد الصبح والعصر، وإمنا كان من هديه الدعاء يف الصـالة  

  .واهللا أعلم. وقبل السالم منها
  .ته تتم الصاحلاتالذي بنعم  واحلمد هللامت
  
  
  

* * * *
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